Nyhetsbrev nr 3, 2011

Sommaren har gjort sitt intåg med stormsteg och en del av er har säkerligen redan påbörjat
semestern. Här kommer lite information och nyheter om BPSD-registret innan hängmattan
eller stranden intas!

Lathunden
Lathunden för registrering av patientuppgifter är uppdaterad. Den finns att hämta på hemsidan
under ”dokument”.

Läkemedelsmodulen
Denna kommer snart att se annorlunda ut, förhoppningsvis kommer alla att tycka att den nya
versionen är enklare att använda.
Till varje läkemedel kommer det att finnas en rull-lista med styrka och en rull-lista för hur
många tabletter som ges av denna styrka (se nedan). Detta är för att förenkla för er som
användare och för att det ska vara möjligt att ta ut statistik för att se om läkemedelsanvändningen ökar eller minskar. Det är mycket svårt att ta ut statistik om det skrivs i fri text,
som man gör nu på styrka.

Det kommer även att vara möjligt att föra in läkemedel ”vid behov”. Man skriver då in
läkemedlet i samma sorts lista som det stående läkemedlet och sedan anger man hur ofta det
ges:
1. Ibland – mindre än en gång/vecka
2. Ganska ofta – ca en gång/vecka
3. Ofta – flera gånger/vecka, men inte varje dag
4. Mycket ofta – en eller flera gånger/dag.
Detta är samma uttryck som används i NPI-skalan.

Kom gärna med synpunkter på den nya modulen!!!!
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Lagar
Det är fullt möjligt att spara den individuella rapport man får på varje individ i sin dator.

Detta är inte tillåtet!

Eftersom denna rapport innehåller personuppgifter måste man tänka på att behandla den som
en journal och om den sparas på enhetens dator kan många obehöriga personer komma åt den.
Till hösten kommer det att vara möjligt att spara rapporten på den server som finns hos vårt
kompetenscentra, EyeNet. Denna server finns bakom brandväggar och det krävs inloggning
för att komma åt uppgifterna. Varje enhet får en egen ”mapp” och där kan man spara sina
rapporter.
Utvecklingen med att använda elektronisk inloggning med hjälp av s.k. SITHS-kort fortsätter
och beräknas vara klar efter sommaren. Då kan ni som redan har dessa kort använda dem vid
inloggningen till registret. Övriga fortsätter med sin personliga inloggningskod. Mer
information om detta kommer i höst.
Signering
Snart kommer funktionen för att kunna ta ut data från sin egen enhet igång. Den statistik man
får ut gäller bara de data som är signerade, så tänk på att signera de uppgifter som läggs in i
registret om du vill att de ska vara med i sammanställningen.
Bokstavsordning
Förhoppningsvis börjar en del av er få många patienter i registret. Om du vill ha dem i
bokstavsordning är det enkelt att själv ställa in detta. Klicka på den rubrik du vill sortera efter,
tex. förnamn.

Då ändras uppgifterna så att förnamnen står i bokstavsordning.

Du kan göra samma sak när det gäller alla rubrikerna om du föredrar en annan ordning.
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Spridning
Vi kan glädjande berätta att spridningen av registret fortsätter. Nya enheter har tillkommit
från bla Orust, Svedala, Trelleborg, Mälarbacken, Kiruna, Norrtälje, Vaxholm, Höganäs,
Bjärnum, Hässleholm och Falkenberg.

Till sist vill jag bara påminna om det årliga mötet för registret, den 15/11 i Stockholm och så
vill jag önska er alla

en riktigt skön sommar!!!

Eva Granvik
Koordinator BPSD-registret
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